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و مكان در فقه )1(تحوالت قانونگذاري در حقوق زنان: زمان

∗∗∗∗يوسف درويشي هويدا

 چكيده

و رابطه آن بـا حقـوق زنـان را و مكان در فقه، تاثير آن در تغيير آراء فقها اين مقاله نقش زمان

د. مورد بررسي قرار داده است  و عـاملي مهـم و مكان دو عنصر تاثيرگذار در فقـه اسـت ر تغييـر زمان

هايي است كـه در جامعـه انـساني بـه وقـوع منظور از آن دگرگوني. شود وتبديل آراء فقها محسوب مي

مي مي و سبب و در نتيجـه پيوندد شود كه حكم به تبعيت از موضوع تغيير يابد، فتواي فقيه عوض شود

و اصالح يا وضـع قـو. فهم انسان از دين نيز متحول شود  انين جديـد در ايـن مسأله تأمين حقوق زنان

در ايـران نيـز هماننـد برخـي از كـشورهاي اسـالمي، در زمينـه. زمينه از مدتها پيش مطرح بوده است 

مي-چگونگي سازش ميان شرع  و استنباط فقها تجلي و-يابد كه از طريق فقه و نيازها و مكان  با زمان

ق. ضرورتهاي متعلق به آن، مباحث زيادي مطرح شده است اعـده كلـي، در نظـام حقـوقي مـا زيرا طبق

و يا وضع قوانين جديد تاييد نظر فقها را الزم دارد كه اين وابستگي، ضرورت توجه بـه  هرگونه اصالح

و آراء فقها را محسوس  و مكان در فقه مي زمان و با تكيه. كند تر بايد توجه داشت كه در وضعيت فعلي

و اصالح بعضي . از قوانين مربوط به زنان وجود داردبه آراء موجود فقهي، امكان تغيير
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و طرح مسئله  مقدمه
هاي ابتـدايي جنبـه دهد قواعد حاكم بر جامعه جستجو در تاريخ بشري نشان مي

و سهمي عظـيم در تمـدن كنـوني پيامبران، كهن. مذهبي داشته است  ترين معلمان بشرند

مي در طول تاريخ كمتر دوره. دارند توان نام برد كه حقوق از قواعـد مـذهبي تـاثير اي را

و از آن الهام نگرفته باشد  چنانچه در اروپا دين مـسيح حقـوق روم را پوشـش. نپذيرفته

و تعليمهـاي اخالقـي مـسيح  داد، امروزه نيز بسياري از قوانين اروپايي از حقوق كليـسا

و ژاپـن، عرفهـاي مـذهبي در تنظـيم در جوامع. گرفته شده است  ديگر مثل چين، هنـد

(روابط اجتماعي سهمي موثر دارند )600-601، 1377كاتوزيان،.

و در ايران نيز ساليان دراز، دين زرتشت يكي از عوامل مهم همبستگي اجتماعي

پس از حمله اعراب به تدريج، دين زرتشت جـاي.شد از اركان مهم دولت محسوب مي 

ب  و تاكنون قواعد آن نزديك به خود را  قرن تمام امور جامعه را اداره13ه دين اسالم داد

و هر عرفي با امضاء. كرده است در طول اين دوره هر قانوني مبتني بر شرع مقدس بوده

و قانونگـذاري جـز پادشاهان نيز به نام خـدا حكومـت مـي. آن مايه گرفته است  كردنـد

مي. پروردگار براي آنها وجود نداشت  و حكام صادر شـد فراميني كه از طرف پادشاهان

و تعاليم آسماني بود  بيشتر پادشاهان از علماي ديـن اجـازه. همه در تاييد قوانين ربوبي

مي حكومت مي  و آنان را محترم و پيونـد بـا ايـشان مباهـات گرفتند و به مشاوره داشتند

(كردند مي و احتـرام ديـن) 601، 1377كاتوزيـان،. اي بـود كـه اسـالم بـه انـدازه نفـوذ

و صـفويان پايـه حكومـت خـود را بـر  پادشاهان فاتح مغول ناچار شدند آن را بپذيرند

به طور خالصه در اين دوره فرهنـگ كـشور مـا بـه. هاي مذهب اماميه قرار دهند نظريه

و عادات مردم شده بود و اخالق مذهبي جزء سرشت .طور كامل اسالمي بود

و بيش ادامه يافت پس از انقالب مشر به موجب اصل. وطيت نيز همين وضع كم

و طريقه حقه جعفريـه اثنـي عـشريه«اول متمم قانون اساسي  مذهب رسمي ايران اسالم

و مروج اين مذهب باشد. است و در اصـل دوم در بـاره وظيفـه».بايد پادشاه ايران دارا

آن بايد در هيچ عصري از اعـص…«مجلس شوراي ملي آمده است كه ار مـواد قانونيـه
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و سـلم و آلـه و قوانين حضرت خيراالنام صلي اهللا عليه مخالفتي با قواعد مقدسه اسالم

،(» نداشته باشد )602، 1377كاتوزيان

هرچند قانون اساسي مشروطيت، نظارت فقهـا را در اصـل دوم بـر قانونگـذاري

شند، اما با شروع مجالس مقرركرده بود تا قوانين مصوب باشرع اسالم مخالفت نداشته با 

و بازرسي  قانونگذاري جدايي حقوق ومذهب نيز آغازشد وشركت روحانيون درمجلس

اعمال نمايندگان تحقق نيافت ورفته رفته اصل دوم متمم قانون اساسي به صورت اصلي 

و. متروك در آمد  و دولتها گاه بـه اجبـار روابط ايران با كشورهاي اروپايي توسعه يافت

و به مجلس پيـشنهاد كردنـد گاه نيز  بـدين. به رغبت قواعد حقوق اروپا را تقليد نموده

ترتيب نظارت بر وضع قوانين كه به هياتي از فقهاي زمانه سپرده شده بود، هيچگـاه بـه 

و  و اوضـاع و مالحظه مجلس از احكام شرع وابسته به شرايط طور كامل استقرار نيافت

و اجتماعي گرديد  (احوال سياسي ). 230، 1348و صـالح، 603-604، 1377اتوزيـان،ك.

نگاهي كوتاه بر قوانين وضع شده به خصوص پس از تصويب قانون مدني ايـن نظـر را 

هاي مربوط به طالق، نكاح، نـسب، ارث برخالف قانون مدني كه در بخش. كند تاييد مي 

و تصرفي از نوشته  قوو واليت ترجمه بدون دخل انين حمايت هاي فقيهان بود، مقررات

و قانونگـذار آن زمـان بـه  خانواده به طور وسيعي از نظر فقهـاي اماميـه فاصـله گرفـت

خصوص در دومين قانون حمايت خانواده نـشان داد كـه بـه عـدم مغـايرت قـوانين بـا 

.بند نيست يافت، چندان پاي مقررات شرع كه ازطريق فقه اماميه جلوه مي

و نقـش حقـوق اسـالمي در نظـم پس از پيروزي انقالب اسـالمي، بـر اهم يـت

در بـاالترين قـانون كـشور يعنـي قـانون اساسـي، عـدم. حقوقي تاكيد بسيار شده است 

و مقررات با موازين اسالمي به تصريح بيان شده است   گذشته از ايـن)2(.مغايرت قوانين

و و تكميـل كننـده قـوانين آورده قانون اساسي حقوق اسالمي را در زمره منابع رسـمي

و«در اصل چهارم آمده اسـت. ضي را موظف به اجراي آن ساخته است قا كليـه قـوانين

و غيراينهـا بايـد  مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي

و. براساس موازين اسالمي باشد  اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قـانون اساسـي

اي  و تشخيص اصـل»ن امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان استقوانين ديگر حاكم است
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و مجلس شوراي اسالمي نمي«دارد نيز مقرر مي 73 تواند قوانيني وضع كند كه با اصـول

تشخيص ايـن امـر بـه. احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد 

و شش آمده بر عهده شوراي نگهبان است   براي اينكـه همچنين».ترتيبي كه در اصل نود

و شوراي نگهبان بـه سرنوشـت هيـات پـنج مبادا روزي بازرسي قوانين مسكوت بماند

 آمـده اسـت93نفري علماي طراز اول در قانون اساسي مشروطيت دچار شود در اصل 

در«كه مجلس شوراي اسالمي بدون وجود شوراي نگهبـان اعتبـار قـانوني نـدارد مگـر

و انتخاب مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگا  ». نفر حقوقدان اعضاي شـوراي نگهبـان6ن

 قانون اساسي نيز حقـوق اسـالمي را در زمـره منـابع 167اصل) 128، 1377كاتوزيان،(

و قاضي را موظف به اجـراي آن كـرده اسـت و مكمل قوانين آورده ايـن اصـل. رسمي

نـه بيابـد قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدو«دارد مقرر مي 

و  و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صـادر نمايـد

تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعـارض قـوانين مدونـه از رسـيدگي بـه نمي

و صدور حكم امتناع ورزد .»دعوا

:گذارد بدينسان حقوق اسالمي از دو جهت عمده برحقوق موضوعه تاثير مي

از جهت وضع قوانين است كه برابر اصول قانون اساسي، شـوراي نگهبـان از تاييـد.1

و موازين شرع مغايرت داشته باشد خـودداري مـي  در قوانيني كه با مقررات و كنـد

.كند بر آن بار نمي» قانون«واقع عنوان 

قـ.2 و اجراي قانون است كه در فرض نبود يا اجمال يـا ابهـام وانين، در مرحله تفسير

حقوق اسالمي در قالب منابع معتبر اسالمي با فتـاوي معتبـر، راه گـشاي قاضـي در 

و فصل دعوي است  در احكامي هم كـه از دادگاههـا يـا ديـوان عـالي. صدور راي

توان اين تاثير را به وضوح ديد كه چگونه دادگاههـا يـا كشور صادر گشته است مي 

ا  و آن را مستند حكم يا مـالك برتـري ديوان عالي كشور به نظر فقهاي اماميه ستناد

)3(.اند تفسيري بر تفسير ديگر قرار داده

:حقوق زنان نيز تابع همين قواعد است

.هرگونه وضع يا اصالح قوانين بايد با تاييد شرعي فقها همراه شود.1
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و.2 در دعاوي كه حكم خاصي در قوانين مدون نباشد، قاضي بـا اسـتناد بـه نظـرات

ح .كم دعوا را صادر خواهد كردفتاوي فقها

و احكام تاثيرپذير و مكان  مفهوم زمان
و هميشگي هستند كه اجراي آن مقيـد از يك سو احكام اسالم، احكامي جاودانه

و مكانها اجرا شود  و بايد در تمام زمانها و مكان خاصي نيست از سـوي ديگـر. به زمان

و آنچه   خداوند بـر عهـده آخـرين رسـولش قانونگذاري در اسالم به پايان رسيده است

و قـوانين. نهاده بود به مردم ابالغ گرديده است جمع اين دو ضـرورت اجـراي احكـام

از اسالم پس از خاتمه قانونگذاري، ايجاب مي  كند كه فقهاي هر عصر احكام شـرعي را

و مكـان بـه عنـوان. منابع آن استنباط نمايند  در اين استنباط است كـه مقتـضيات زمـان

و پيوسـته. شوند املي تاثيرگذار ظاهر مي عو و مكان واقع شـده زيرا انسان در بستر زمان

و تحول در جامعه انساني، قانون تاريخ است، فقيه. پذيرد از اين دو عنصر تاثير مي  تغيير

و دگرگوني نيز در استنباط احكام نمي  و مكان جامعه خود هاي ايجاد شـده تواند به زمان

و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند«. توجه بماند بي اي كـه در قـديم مساله. زمان

و  و اجتمـاع داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بـر سياسـت

اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند، بدان معني كـه بـا شـناخت دقيـق 

و سياسي همان موضوع اول  و اجتماعي  كه از نظر ظاهر با قـديم فرقـي روابط اقتصادي

صـحيفه(» طلبد نكرده است واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي

)21،98نور، جلد 

اسـت،» اسـالم«، همان»فقه«به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه نبايد فكر كنيم

اح. چراكه اسالم بعينه همان فقه نيست   قطـع–كـامي زيرا فقه عبارت است از مجموعه

و مجتهدين در طـول زمـان پديـد آمـده اسـت–نظر از ضروريات . كه از استنباط فقها

و اسـتنباط و همواره اين فتواهـا و مكـان در آنهـا دخيـل و زمـان هـا در حـال تغييرنـد

تاثيرگذار هستند، به خصوص در اموري كه ممكن اسـت تبـدل راي يـا تبـدل موضـوع 

و نجـس فقيهي كه شـيئ«حاصل شود مانند  و ديگـري آن را حـرام و پـاك، ي را حـالل
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و بنابراين نمي. داند مي و فقـه فقه، مجموع چنين فتاوي بعضاً معارض است توان اسـالم

و بايد راي فقيه را از حكم شرع تميـز) 246، 1375موسوي بجنوردي،(را يكي دانست 

).108، 1377كاتوزيان،(داد

و مكان چيست؟•  مقصود از زمان
ن هـاي گونـاگون زنـدگي ظر مجتهد مراد از زمان تحـولي اسـت كـه در جنبـه به

و مـي  و اثـر اجتماعي در مقطعي از زمان تحت تـاثير عـواملي، در فقـه راه يافتـه يابنـد

و مردم را به راهي چشمگيري به جاي گذاشته يا مي  مي گذارد انگيزه. گرداند نو رهنمون

و پويايي در فقه اين  است كه هر پرسـشي پاسـخ مناسـب خـود را اصلي اين دگرگوني

دريافت دارد، مشكلي از سرراه برداشته شود، نيازي بر طرف گردد، راه پيشرفت جامعـه 

و پرمايه به عنوان يك قاعده ايده  و در نتيجه فقه غني و آل، آينـده به بن بست نيفتد نگـر

و آن را به  و همواره نبض جامعه را در دست داشته باشد  سوي تمـدني كـه پيشتاز بوده

(تازد راهنمايي كند شتابان به پيش مي )124، 1374فيض،.

زيـرا مكـان، زيـستگاه. كنـد مكان نيز در پويايي فقه نقـش مهمـي را بـازي مـي

و دگرگوني فقه اثري شگرف داشـته. انسانهاست بدون شك اين محيط همواره در تطور

و مكان واقع مـي. است و عواملي كه در بستر زمان و اجـزاي شـوند  بـه عنـوان عناصـر

و مكان بر رأي فقيه اثر مي از. گذارند متعددند تشكيل دهنده زمان به طور كلـي، منظـور

و  و مكان در فقه تحوالت علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي اسـت كـه اوضـاع زمان

مي شرايط جديدي را پديد مي و مناسب را و پاسخي درخور .طلبد آورد

ر استاد شهيد مطهري قوانين آسماني در عين آسماني بـودن، اين است كه به تعبي

و مفاسد موجود در زندگي بشر نازل شده. زميني هم هست و يعني براساس مصالح انـد

و ثابـت نيـستند، بـسياري از  و مفاسدي كه زيربناي احكام شرعند، دائمـي چون مصالح

و مكاني   اوضـاع مـصلحت يـا مفـسده اند با تغيير ايـن آنها كه برخاسته از اوضاع زماني

شد تغيير كرده (و همين امر باعث تغيير در حكم خواهد )27، 1368مطهري،.
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و مكان در فهم انسان از دين•  تاثير زمان
و قرآن نيز موثر است و مكان در فهم انسان از دين نوشته شدن تفسيرهاي. زمان

و دليل روشني براي  در واقع.ن مطلب است جديد بر قرآن خصوصاً در قرن حاضر نشانه

فهم مردم هر عصر از آيات الهي، متناسب بـا معلومهـاي ذهـن، عوامـل محـيط، بيـنش«

و جهان بينـي آنـان اسـت  شـأن نـزول آيـه نيـز در ). 425، 1377كاتوزيـان،(اجتماعي

زيرا درك واقعـه سـوال يـا شـرايط. چگونگي فهم تفسير انسان از آيه نقش مهمي دارد 

نز ويژه از. شـود اي براي فهم آيه مـي ول آيه شده است قرينه متصله اي كه سبب آگـاهي

و يا در جواب سوالي نـازل شـده  اينكه يك آيه در زمان جنگ يا صلح، يا مكان خاصي

.تواند ما را در فهم درست آن كمك كند باشد، مي

و مكـان درتغييـر فهـم انـسان از ديـن براي روشني مطلب در مورد تـاثير زمـان

به مي و زمين توسط انسان كه در آيات توان  سـوره34تا32 تغيير مفهوم تسخير آسمان

امروزه عده زيادي اين قبيل آيات را كـه در آنهـا تـسخير. ابراهيم آمده است، اشاره كرد

و زمين براي انسان مطرح شده است بدين گونه معني مي  كنند كه در انسان چنان آسمان

و توانايي هست كه مي  ند قواي طبيعت را به تـسخير خـود در آورد، آنهـا را توا استعداد

جابه جا كند، قانوني را بر قانون ديگر حاكم گرداند، برطبيعت پيروز شود، تمدن ايجـاد 

و پيشرفت نمايد  و. كند در واقع منظور از تسخير طبيعـت در ايـن آيـات ايجـاد تمـدن

و ترقي است .پيشرفت

بشر پيدا شد كـه وي ايـن تواناييهـا را بايد توجه داشت اين ذهنيت موقعي براي

و عمالً آن را به تحقق رسانده است  توانستند اما در گذشته مردمي كه نمي. در خود يافته

و زمين داشته باشـند، تـصور مـي  كردنـد كـه خداونـد تصوري از مفهوم تسخير آسمان

و وسيله حيا  و آفتاب را چنان قرار داده است تا حركت كنند و ماه و معـاش ستارگان ت

(انسانها را تأمين نمايند )135، 1375مجتهد شبستري،.

و مكاني به معناي عام آن پيشرفتهاي علمي(بدين ترتيب مجموعه شرايط زماني

و عرف  و بناي عقال تواند در توسعه يـا محـدوديت موضـوعمي)و افكار عمومي مردم

و فهم آيات قرآن موثر باشـد  و. احكام قرآني مكـان در فهـم انـسان از همچنـين زمـان
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هـاي فقهـي از روايـات ترين دليل اين امر نيز تغيير برداشت مهم. احاديث نيز موثر است

و مكاني علوم مختلف است (در اثر پيشرفتهاي زماني )175و 177، 1374رضايي،.

و مكان، احكـام حكـومتي اسـت يكي ديگر از شيوه هاي تاثيرپذيري فقه از زمان

ح كه سبب مي  اكم اسالمي بنابه مصلحت، حكمي خاص صادر نمايد كـه در واقـع شود

.يابد حكم اولي به حكم حكومتي تغيير مي

و مكان برعرف را نيز نبايد ناديده گرفت فقها در مـوارد متعـددي بـه. تأثير زمان

به عنوان مثال براي شناخت مصاديق نفقـه بايـد بـه عـرف رجـوع. كنند عرف استناد مي 

ف. كرد قيهي با استناد به عرف، صريحاً كاالي معيني را جزو نفقـه محـسوب ممكن است

آيد، زيرا عـرف نكند اما مدتي بعد همان كاال در فتاوي فقها از مصاديق نفقه به شمار مي 

.شمرد زمان، آن را جزو كاالهاي ضروري براي حيات مي

ن يكـي از فقيهـان در تبيـي. همچنين نقش عقل در احكام فقهي بسيار مهم اسـت

يكـي از منـابع عـام شـناخت معـارف بـشري، در همـه«گويـد جايگاه عقل چنين مـي

و معنوي حيات، عقل است زمينه و. هاي مادي و سنت بـراي تقويـت در حقيقت وحي

و سليم آمده تا در ميدان رشد انديشه  تـر از جوالنگـاه انديـشه هايي كه گسترده هاي ناب

در تعاليم مترقي اسالم« ديگر افزوده استو سپس در جاي. بشر است آن را ياري دهند 

و ايـن آن مقدار كه از عقل ستايش به عمل آمده، از كمتر مقوله  اي تمجيـد شـده اسـت

و تميز ستايش به گونه  و تاثير آن در شناخت واقعيتها اي است كه به كاربرد كارآيي عقل

و اجتمـا  و از درستي از نادرستي در ابعاد مختلف اعتقادي، عبادي، فـردي عي نظـر دارد

و حجيت ذاتي عقل را كه مورد تـصريح شـرع نيـز مجموع آنها مي  و اهميت توان اعتبار

(قرار گرفته است، نتيجه گرفت )243و 323، 1374جناتي،.

و مكان به طرق مختلفـي برفقـه تـاثير مـي و. گـذارد نتيجه اينكه زمان ايـن تـاثر

جا انعطاف، فقه را قادر مي  و پاسـخگوي سازد كه در هر و هر زماني قانون زندگي شود

.نيازهاي مردم باشد
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و مكان بر نظريات فقهي نمونه•  هايي از تأثير زمان
و روايات اهل بيت� و مكان )ع(زمان

مي)ع(وقتي از امام صادق و سفيد پوشيده بودند، سوال شـود كـه كه لباسي زيبا

و اين لبـاس چنين نمي) گذشتهامامان(ايد، پدران شما چرا اين لباس را پوشيده  پوشيدند

مي)ع(با لباس پدرانتان فرق دارد، امام  مي پاسخ . كنـد دهد كه زمان آنان با زمان ما فرق

و در و امروز رفاه بيشتري مردم را فرا گرفته و سختي بودند آن زمان مردم همه درفشار

.چنين زماني آن لباسها شايسته نيست

د نمونه و نـشان مـي هاي متعدد ديگري دهـد كـه ائمـهر اين زمينـه وجـود دارد

و كردار مسلمانان، همـواره بـه مقتـضيات  معصومين به عنوان الگوي واقعي براي اعمال

و مكان توجهي خاص معطوف داشته ).243، 1374حسينيان قمي،(اند زمان

و مكان بر نظريات فقهي�  زمان

بـ در گذشته شطرنج از ابزار قمار محسوب مي و ه همـين دليـل بـازي بـا آن شد

و فقها نيز همـواره بـراين حرمـت. حرام بود لذا رواياتي در حرمت بازي با آن وارد شد

از تاكيد مي  و دگرگوني عرف، شطرنج ويژگي پيـشين خـود را كردند اما با گذشت زمان

و مباحي برآن وارد مـي  و اكنون منافع عقاليي شـطرنج در ايـن زمـان. گـردد دست داد

و پرورش عقل به شـمار مـي وسيله و تنوير فكر و مباح بـا. رود اي براي تفريحات سالم

را فقها ديگر حكم حرمت را بر آن باز نمـي توجه به همين ويژگي  و بـازي بـا آن كننـد

(دانند جايز مي )33و32، 1371-72و فيض، 243، 1375موسوي بجنوردي،.

و حقوق زنان• و مكان در فقه  ارتباط زمان
و مكانضرو�  رت اهتمام به مقتضيات زمان

و مكان در مباحثي كه مطرح شد تا حدي ضرورت توجه فقيه به مقتضيات زمان

و توجه فقيه به مسائل روز بسيار بيـشتر. آشكار گرديد  امروز نياز جامعه به اجتهادي نو

و جامعه ديروز هم توقعي بيش از آن نداشت«. شده است  .ديروز مجتهد خانه نشين بود
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و پنجـه نـرم و انبوهي از مـشكالت اجتمـاعي دسـت حال آنكه امروز مجتهد با كوهي

و از ميان چهار ديواري زندان خانه به ميان جامعه آمده است مي همـه چـشمها بـه. كند

و او بايد با فتواهاي خود پاسخ همه مـشكالت را بدهـد، بـا  سوي او دوخته شده است

ر  نيـاز بـه اجتهـاد پويـا. شـود اه مردم برداشته نمـي اجتهاد ديروز مشكالت امروز از سر

و پيشرفت بشر در گرو آن است ).46، 1374فيض،(» ضرورتي است كه حيات

و بدينسان الزم است نگرش عميق و احكام ثابـت تري در مقررات اسالمي نمود

و انطباق با وضع جامعه از  و قابل انعطاف و موضعي و اليتغيررا با احكام مقطعي قطعي

.هم جدا كرد

بايد توجه داشت احكام اسالم كه از منبع وحي الهي صادر شده، بـراي اجـرا در

و منطق سازگار اسـت  و طبيعتاً با عقل توانـد حكمـي اسـالم نمـي. جامعه اسالمي آمده

مـثالً اسـالم در مـورد. داشته باشد كه در جامعـه اسـالمي قابليـت اجـرا نداشـته باشـد 

دا برده داري توان گفت در حال حاضر بايد نظـام بـرده رد ولي آيا مي داري احكام زيادي

. داري بدهـد باشد واحكام آن اجرا شود؟ شايد هيچ فقيهي مايل نباشد فتوا به جواز برده 

و مربوط بـه دوره توان گفت احكام مربوط به برده با اين وصف آيا نمي اي داري مقطعي

و اسالم ايـن امكـان را نداشـته بوده كه جامعه به طور غالب اين نظام اجتماعي را داشته

).38و39، 1372مهرپور،(است كه آن را از بين ببرد 

و مقرراتي كه ما آنها را بـه عنـوان قـوانين بدون ترديد در مورد برخي از قوانين

و اجرا قرار مي  و مقبوليت دادن به آنها در دنياي امـروز اسالمي مورد عمل دهيم، توجيه

و دوربي. كن است دشوار يا غيرمم  توجهي به اين واقعيت باعث انزواي حقوق اسـالمي

و نقش داشتن در تنظيم امـور جامعـه مـي  در عـين حـال. گـردد شدن آن از ميدان عمل

و عـدم  و رها كردن آنها به عذر تغيير مقتضيات زمـان دست كشيدن از مقررات اسالمي

و اعتراف به نارسايي  . نظـام حقـوق اسـالمي اسـت انطباق با جهان متحول نقض غرض

و راه حل مناسبي را پيدا كرد پس بايد همتي كرد، چاره بايـد بـا ديـدگاهي. اي انديشيد

و برخورداري جدي با واقعيات بـه  و با نگاه به حل مشكالت جديد به مسائل پرداخت

)39، 1372مهرپور،(استخراج احكام پرداخت 
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و اطالع فقيه از مـسا ئل زمـان خـود بـسيار حيـاتي اسـت در اين اجتهاد، آگاهي

(»مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد« ج. يـك«) 20،170صحيفه نـور،

فقيه اگر بـا موضـوعات آشـنا. وظيفه بزرگ براي مجتهدين، آشنايي با موضوعات است 

وقتي كه اهميتها را درك نكنـد روي موضـوع كـوچكتر. كند نباشد اهميتها را درك نمي 

مي اري مي پافش و موضوع بزرگتر را از دست و. دهد كند در اينجا است كه واقعاً بر فقها

و مهم مجتهدين واجب مي  ها را در زمانهاي شود، شرايط زمان خودشان را بشناسند، اهم

و بـه صـورت يـك مختلف بدانند، چه بسا بسياري از مشكالتي كه امروز طرح مي  شود

و به شكل يك بن بست  ، 1368مطهـري،(».آيـد، از ميـان بـرود در مـي موضوع مشكل

)2،27جلد

و برخي مسائل را بـا تكيـه بـه براي اينكه بتوان در حقوق زنان تحول ايجاد كرد

آراي فقيهان تغيير داد، الزم است فقها در حقوق خصوصي كه مـرتبط بـا حقـوق زنـان 

و با ديدي جديـد بـه مـسائل  و مكان را لحاظ كنند و موضـوعات است مقتضيات زمان

مي. توجه نمايند توان در مورد شـهادت زن هماننـد بعـضي ديگـر از مـسائل براي مثال

و ديدي جديد به آن داشت .حقوق زنان نگاهي نو

 امكان تحول بيشتر در حقوق زنان�

با توجه به آنچه گفته شد روشـن اسـت كـه از طرفـي عوامـل مختلفـي هماننـد

زشهاي اخالقي جامعه انساني، ضـرورتها، تغييـر نيازهاي جديد انسان، دگرگون شدن ار 

و فتـواي فقيـه  و مكان بر فقـه و عادت مردم به عنوان عناصر تشكيل دهنده زمان عرف

و مكان تـاثير مـي. گذارند تاثير مي  پـذيرد، مقولـه معـامالت از سوي ديگر آنچه از زمان

و آنچه كه به حقوق زنان مربـوط مـي  ز جـزو شـود نيـ است كه حقوق خصوصي است

و زمـان. باشد همين دسته از احكام مي و همچنين مكان با توجه به اينكه شأن نزول آيه

و بايـد در نظـر گرفـت كـه  صدور روايت سهم زيادي در برداشت مخاطـب از آن دارد

و راي فقها تغييـر يافتـه اسـت،  چون در مورد موضوعات مختلفي با گذشت زمان، نظر

و فتـواي فقيـه، شود كه آيا اين سوال مطرح مي  و مكان برفقه دامنه تاثير مقتضيات زمان
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و آيـا مـي حقوق خصوصي مرتبط با حقوق زنان را هم در بر مي تـوان تحـوالت گيرد؟

ها از فقه انتظار داشت؟ اين سوالي است كه فقهـاي عظـام بايـد بيشتري را در اين زمينه 

.بدان پاسخ دهند

و مثبـت در حـوزه حقـوق اما از نظر تاريخي بايد به نوعي تحول تـ دريجي آرام

مدتها است كه حقوق زنان به طور خاص مورد توجه فقها قـرار گرفتـه. زنان معتقد بود 

هاي فقهاي پيشين ما هرگز مقوله زن به عنـوان يـك است اين در حاليست كه در نوشته 

و هيچ كتاب تفسيري، كالمي، يا فلسفي را نمي بحث مستقل مطرح نمي  تـوان يافـت شد

و گـاهي هـم  و يا منزلت زن در اجتماع بابي گشوده باشـد ، حقوق زن كه با عنوان زن

و علـم زمـان خـود  ذكري شده كه چندان شايسته نبوده است، زيرا آنها هم تـابع عـرف

مي. اند بوده برنـد ناشـي از همـين تعبيراتي هم كه گاه بعضي از آنان در مورد زن به كار

و طرز نگرشي بو  (ده كه نـسبت بـه زن وجـود داشـته اسـت مقتضيات زمان سـروش،.

كه)15، 1370 مفسران وحي اسالمي هميشه براساس پيش«اگر اين عقيده را قبول كنيم

و سنت بـه تفـسير آن پرداختـه  و انتظارات خود از كتاب (»انـد فهم، عاليق شبـستري،.

بـمي)، پيشگفتار 1375 و نگـرش فقيهـان نـسبت ه زن در توان دريافت كه چگونه بينش

و سـبب شـده اسـت كـه گـاه طول زمان، همانند عرف جامعه، تحول تـدريجي داشـته

.فتواهاي آنان در اين مورد تغيير كند

شـود كـه بـه طـور در سالهاي اخير موضوعاتي از نظر فقه مورد بحث واقع مـي

جدي مورد اعتراض واقع شده است، براي مثال در مورد شهادت زن يكي از فقها چنين 

اين مساله بايد بررسي شود زيرا زن قبالً در هيچ جا حضور نداشت فلذا اگر«:يدگو مي

و برايـشان ارزش قائـل نبودنـد، دو زن در آن روز كه هيچ جـايي راهـشان نمـي  دادنـد

و به همين لحاظ شـهادت دو زن در آن جامعـه دادند عادتاً اطمينان شهادت مي  آور نبود

)98، 1375بجنوردي، موسوي(» چهارزن را مطرح كردكافي نبود بنابراين اسالم شهادت

بايد به اين نكته توجه داشت كه هرچند حقوق همواره در مسير تحول است امـا

و به آساني متحول نمي  در به هر حال قواعد حقوقي ميل به ثبات دارند شوند، اين جنبـه

فق. تر است فقه بسيار قوي  و مصلحتي عظـيم الزم اسـت تـا يهـي از آنچـه دليلي محكم
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و بر آن فتوا داده و نظـري جديـد ابـراز پيشينيان او همواره برآن پاي فشرده اند بر تافتـه

و تا حد امكـان از ايـن قـول براي فقيه ساده. دارد تر آن است كه به قول مشهور بپيوندد

رسـد بدينسان تحول در حقوق زنان به لحاظ فقهي چندان ساده به نظر نمي. عدول نكند 

و حقـوق خـانواده. موانعي روبرو استو با  از ديرباز فقيهان در مساله احـوال شخـصيه

و مرد عمدتاً مربـوط بـه ايـن دو اسـت( و حقوق زن بـه داليـل) كه حقوق خصوصي

و كوچكترين تغيير در اين حوزه مختلفي بيشترين حساسيت را داشته  هـا را بـا شـرع اند

و. اند مقدس مخالف نگاشته   گاه اجماع در اين موضوعات نيـز سـند نيروي قول مشهور

زن. نيرومند در برابر اجتهادي مخالف است همچنين ذهنيتهاي گونـاگوني كـه در مـورد

و نيز اصالح قوانين در  و دارد نيز به عنوان مانعي در راه نو انديشي در فقه وجود داشته

ن كه داليـل براي مثال يكي از نويسندگا. سيستم قانونگذاري كشور همچنان مطرح است 

و نقلي ممنوعيت قضاوت زن را بررسي كـرده، بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه عقلي

و صدور حكم از سوي فقيهان بيش از آنكه مبتني بر داليـل« استبعاد زنان براي قضاوت

و عقلي باشد  در.و توجيهات محكم نقلي و ذهنيتهـايي اسـت كـه مولود نوعي نگـرش

(»استسابق نسبت به زن وجود داشته  )357، 356، 1372مهرپور،.

رسد هرگونه تحـول با توجه به نقشي كه فقه در نظام حقوقي ما دارد، به نظر مي

مهم در حوزه حقوق خصوصي كه مـرتبط بـا حقـوق زنـان اسـت نيـز همچـون سـاير 

موضوعات، بايد با تاييد فقيهان همراه شود، به عبارتي ديگـر تحـول بايـد از فقـه آغـاز 

.گردد

را. نكه تحول در قوانين به طور مضيقي به فقه وابسته اسـت با اي امـا چنـد نكتـه

با تكيه بر فقه غني اماميه در حالت فعلـي، بعـضي. بايد در اين مقام مورد توجه قرار داد 

به عبارت ديگر در بعضي موارد فقه از قانون موضوعه. از قوانين قابليت اصالح را دارند 

م. تر است پيش ساله ارث زن از دارايي شوهر، قانون مدني حكم كـرده كـه براي مثال در

در حـالي كـه نـه تنهـا طبـق) 946ماده(زن از ارث برخي از اموال شوهر محروم است 

برد، فقيهان بزرگـي نيـز بـه ارث زن از تمـام قرآن كريم زن از تمام تركه شوهر ارث مي 

(اند دارايي شوهر فتوا داده   در مورد بعضي از قواعـد كـه)114و 113، 1377كاتوزيان،.
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و تغيير ناپذير تلقي مي مي ثابت و اماره توان با استفاده از فرض شوند، هـاي هاي حقوقي

قانوني قواعد حقوقي را به عدالت نزديك ساخت، براي مثال براي محدود كردن وارثـان 

پر مي و زنان را از داخت توان بر تملك ميراث خويشان دور مالياتهاي سنگين وضع كرد

هاي مناسب اراده متوفي را كه بـيش نامه ماليات معاف كرد يا با تشويق به نوشتن وصيت 

از هر كس به اقتضاي رعايت عدالت ميان وارثان خود آگاه است وسـيله تعـديل قواعـد 

)4(.از تـسامح كـاهالن نيـز سـود بـرد» وصيت مفروض«حقوقي ساخت يا با پيش بيني 

درس)96و95، 1377كاتوزيان،( رانجام بايد به اين نكته توجـه داشـت كـه مـصلحت

تـوان بـاو در مـوارد ضـروري مـي. كنـد نظام جمهوري اسالمي، نقـشي مهـم ايفـا مـي 

.گيري از نقش اين عنصر، به تصويب قوانين مناسب همت گماشت بهره

و سرزنده است كه مي تواند با اجتهاد مـستمر فقهـي، نتيجه اينكه فقه شيعه، پويا

را  و دگرگوني خود و مكان و به عنـوان قـانوني با زمان هاي جامعه انساني همگام سازد

و عادالنه نظـام بخـشد  گذشـته از آنكـه،. مناسب، زندگي اجتماعي را به طور مستحكم

و براين اسـاس نظـر)ع(امامان معصوم  و مكان را مد نظر داشته صريحاً مقتضيات زمان

د  و تبـدل ادهو راي جديدي مناسب با زمان ارائه و فتواهاي فقهي نيز تغييـر اند، در آراء

و مكان مي  بايد اميدوار بود كه فقه غني شـيعه. توان مشاهده نمود را در اثر دخالت زمان

و دگرگوني  هايي كه در عرصه زندگي بشري بـه وقـوع پيوسـته با لحاظ كردن تحوالت

موضـوعات مربـوط بـه حقـوق است بتواند با اجتهاد مستمر فقهاي اماميه در بسياري از 

و مكان همگام سازد .زنان، با نگاهي نو خود را با زمان

توانـد از لحـاظ رسـد مـي در اين راستا موارد متعددي وجود دارد كه به نظر مـي

و نيز قانونگذاري مورد بـازنگري قـرار گيـرد  و. فقهي گذشـته از مـساله ارث قـضاوت

و  و وضعيت و مرد در اين امر، نيـز شهادت زن، در مورد انحالل نكاح  حق متفاوت زن

و قابل درمان بـودن عيـوب موجـب موضوع قابل بررسي است با پيشرفت علم پزشكي

گردد آيا عيوبي كه در زن به مرد حق فـسخ نكـاح حق فسخ نكاح، اين سوال مطرح مي 

و درمان نشدني باشد يا اينكه تجويز حق فسخ بـراي مـرد مي دهد بايد عيوبي هميشگي

و زما و با وجود امكان رفع و حرج شود و عسر ني است كه مرد از عيب زن دچار ضرر
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و مجوزي براي فسخ وجود ندارد در. درمان عيب، دليل وانگهـي بـا اختيـاري كـه مـرد

وي توان پذيرفت كه در فسخ نكاح حق مرد گسترده طالق دارد، چگونه مي  و تـر باشـد

و نابيناي  ي بتواند نكاح را برهم زنـد ولـي زن در ايـن در عيوبي مثل جذام، زمين گيري

از«موارد از چنين حقي برخوردار نباشد؟ به ويژه اينكه و سـخني در قـرآن كـريم ذكـر

و مرد در برخورداري از اين حق بـه ميـان نيامـده اسـت  و تفاوت زن اكثـر. حكم فسخ

و برخورد با واقعه  ك رواياتي هم كه دراين باب وارد شده در پي سوال ه طبعـاً بيـشتر اي

و راه حل واقعه مطرح شـده يـا پرسـش از سوي مردان مطرح مي شده صادر شده است

)133، 1372مهرپور،(».اند معموله را ارائه داده

و واليت نيز از ديگر مسائل مورد و حق حضانت مساله رابطه والدين با فرزندان

و مي در حضانت تضييع حق زنان بيشتر از آن روبه ميان. بحث است  آيد كه نگاهـداري

و صالحيت اين كار را نداشـته تربيت فرزند به پدري سپرده مي  شود كه شايد شايستگي

و مادر مي  و. تر باشد توانسته براي اين امر صالح باشد ولي چـون طبـق قـانون حـضانت

و دختر پس از هفت سالگي با پدر است، كودك جهت  نگهداري پسر پس از دو سالگي

ت  و با وجود اينكه در مورد حضانت اقوال مختلفي. شود ربيت به پدر سپرده مي نگهداري

در فقه وجود دارد اما قانون مدني، قول مشهور فقهاي اماميه را در اين خصوص پذيرفته 

مي. است و به تبـع آن مـصلحت اجتمـاع ايجـاب چنين به نظر رسد كه مصالح فرزندان

در مي . تر داشته باشـد سپردن طفل به پدر يا مادر صالح كند، الاقل دادگاه اختيار بيشتري

يا در مساله واليت قهري، قانون مدني به پيروي از فقه اماميه سمت واليت قهـري را بـه

و براي مادر در اين خصوص حقي قائـل نـشده اسـت  و جد پدري اختصاص داده . پدر

و خانواده جايگزين خـانوادهاي هاي هسته اما با تحوالتي كه در جامعه ما صورت گرفته

گسترده پدر ساالري شده است، آيا اكنون زمان آن نرسيده كه در اين امـر نيـز بـازنگري 

و حداقل پس از پدر، واليت قهري به مادر سپرده شود نه به جد پدري كه چه بسا  شود

و زير يك سقف زندگي نمي  و به اندازه مادر به سرنوشـت با نوه خود در يك خانه كند

(د نيستطفل عالقمن و امامي،. )2،167، جلد1374صفايي
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و مرد را در ايـن امـر و تفاوت زن يكي از نويسندگان حقوقي كه مساله قصاص

كه بررسي كرده به اين نتيجه مي  تـوان از آيات شريفه قرآن در باب قـصاص نمـي«رسد

و مرد را در مساله قصاص اسـتنباط كـرد، بلكـه ظـاهر آيـه  45تبعيض وتفاوت بين زن

و مطلق، نفس را در برابر نفس قـرار داده، تـساوي هـردو سوره مائده كه به طور صريح

 سوره بقره نيز نه از نظـر منطقـي ونـه از نظـر 178آيه. رساند جنس را در اين مساله مي 

و مرد را در امر قصاص نمي و منطقي قابـل. رساند مفهومي تفاوت بين زن توجيه عقلي

و مرد در امر قصاص وجود ندارد قبولي نيز براي تفاوت گذا  روايـاتي هـم. شتن بين زن

و شيعه از پيامبر اكرم  و سيره عملي آنهـا نقـل)ع(و حضرت علي)ص(از طريق عامه

و مردان كه مرتكب قتل عمد ديگري بشوند، قصاص مي .»گردند شده كه هريك از زنان

)248، 1372مهرپور،(
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 نوشت پي
ك)1( ارشناسي ارشد بـه راهنمـايي اسـتاد محتـرم جنـاب آقـاي اين مقاله از پايان نامه

و علوم سياسـي دانـشگاه تهـران سـال دكترسيدعزت اهللا عراقي در دانشكده حقوق

و تنظيم شده است1380 . استخراج

 قانون اساسي از انطباق قـوانين بـا مـوازين4اين نكته قابل ذكر است كه در اصل)2(

، مجلـس را از تـصويب قـوانيني72در حالي كه اصل. اسالمي صحبت شده است

و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسـي مغـايرت داشـته باشـد كه با اصول

تـر از عـدم روشن است كه انطباق قوانين با مـوازين اسـالمي عـام. بازداشته است 

.مغايرت قوانين با اين موازين است

 بـا29/2/63اريخت-08/9 ديوان عالي كشور در راي شماره9به عنوان مثال شعبه)3(

تواند بر مبنـاي اطـالق يـا عمـوم استناد به نظر فقها حكم كرده است كه وكيل مي

در بخـشي. اي شود كه وكالت در فروش آن داشته اسـت اختيار خود خريدار خانه 

زيرا عالوه بر اينكه فتاوي آيـات عظـام بـر جـواز چنـين«: خوانيم از اين رأي مي 

،2كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد: رجوع كنيد»…اي است معامله

 به بعد93، صفحه 1376چاپ چهارم،

در چاپ شروط ضمن عقد در قباله)4( و مناسـب اسـت كـه هاي نكاح نيز راهي مفيد

هـا همچنـان كـه در ايـن قبالـه. تواند به برقراري عدالت كمـك نمايـد مواردي مي 

. حقوق زنان استشروطي كه چاپ شده است بيشتر در حمايت از
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 منابع
و مكـاني،)1374(امين زاده، محمدرضا� ، نگاه دين به تحوالت ناشي از شرايط زمـاني

.، موسسه تنظيم ونشرآثارامام خميني1مجموعه مقاالت اجتهادوزمان ومكان،جلد

، ترجمه فخرالدين اصـغري تحوالت حقوقي جهان اسالم،)1376(اندرسون، نورمن�

قموديگران، چاپ اول مرك .ز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه

قم1، جلد المكاسبانصاري، شيخ مرتضي،� .، چاپ چهارم انتشارات دهاقاني،

و مكان در اجتهاد«،)1374(انصاري، عليرضا� مجموعه مقاالت اجتهاد،»نقش زمان

و مكان و نشر آثار امام خميني2، جلدو زمان .، موسسه تنظيم

و اجتهـاد«،)1374(بيات، اسداهللا� و مكـان مجموعـه مقـاالت،»مباني نقش زمـان

و مكان و زمان و نشر آثار امام خميني1، جلد اجتهاد .، موسسه تنظيم

، چـاپ اول، منابع اجتهاد از ديدگاه مـذاهب اسـالمي،)1374(جناتي، محمدابراهيم�

.انتشارات كيهان

و مكان در روايـ«،)1374(حسينيان قمي، مهدي� مجموعـه،»ات اهـل بيـت زمان

و مكان و زمان و نشر آثار امام خميني2، جلد مقاالت اجتهاد .، موسسه تنظيم

و هاي بزرگ حقوقي معاصر نظام،)1375(داويد، رنه� ، ترجمه سـيد حـسن صـفايي

.ديگران، چاپ سوم، مركز نشر دانشگاهي

ات، انتــشار2جــزوه تقريــرات حقــوق مــدني،)1374-75(دروديــان، حــسنعلي�

و علوم سياسي دانشگاه تهران .دانشكده حقوق

و مكـان بـر اجتهـاد«،)1374(رضايي، محمدعلي� ،»ديدگاهها در باره تاثير زمان

و مكان و زمان .، موسسه تنظيم ونشرآثارامام خميني2، جلد مجموعه مقاالت اجتهاد

و بسط تئوريك شريعت،)1370(سروش، عبدالكريم� ، موسسه فرهنگ صراطقبض

.، انتشارات دانشگاه تهرانسرگذشت قانون،)1348(الح، علي پاشاص�

، سـازمان20و21، جلـد مجموعـه رهنمودهـاي امـام خمينـي،)1369(صحيفه نور�

.مدارك فرهنگي انقالب اسالمي
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و اسداهللا امـامي� ، سـازمان2، جلـد حقـوق خـانواده،)1374(صفايي، سيد حسن

.مدارك فرهنگي انقالب اسالمي

.، شركت سهامي انتشار2، جلد قواعد عمومي قرارداد،)1376(ن، ناصر كاتوزيا�

، مجلـه دانـشكده جايگاه حقوق اسـالمي در نظـر حقـوقي،)1376(كاتوزيان، ناصر�

و علوم سياسي، شماره .، بهار36حقوق

.، شركت سهامي انتشار2، جلد فلسفه حقوق) 1377(كاتوزيان، ناصر�

س،)1377(كاتوزيان، ناصر� و جـذب عـدالت در تـوارث همـسران، مجلـه ارزش نت

و علوم سياسي دانشكده .، زمستان39، شماره حقوق

و اجتهـاد در پرتـو عـرف يـا در بـستر)1371و72(فيض، عليرضا� ، پويايي فقه

و مكان .156-157ا، شماره مجله كانون وكلزمان

.ه تهران، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاواصول مبادي فقه) 1374(فيض، عليرضا�

.، چاپ دوم، طرح نوهرمنوتيك كتاب وسنت،)1375(مجتهد شبستري، محمد�

.، چاپ سوم، نشر دادگسترقواعد فقه،)1377(محمدي، ابوالحسن�

، چـاپ دوم، ديدگاههاي نو در حقوق كيفـري اسـالم) 1376(مرعشي، محمد حسن�

.نشر ميزان

و مقتضيات زمان،)1368(مطهري، مرتضي�  چـاپ دوم، انتـشارات،2، جلـد اسالم

.صدرا

و مكـان در رونـد اجتهـاد«) 1374(معرفت، محمدهادي� مجموعـه،»نقش زمـان

و مكان و زمان و نشر آثار امام خميني3، جلد مقاالت اجتهاد .، موسسه تنظيم

و مكان در تغييـر احكـام«،)1374(موسوي بجنوردي، محمد� مجلـه،»نقش زمان

جد10، شماره كانون وكال .يد، دوره

، چاپ اول، انتـشارات ديدگاههاي جديد در مسائل حقوقي،)1372(مهرپور، حسين�

.اطالعات

.، چاپ اول، انتشارات اطالعاتمباحثي از حقوق زن،)1374(مهرپور، حسين�


